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BkOE-K-E-R- GEMEENSCHAP 
OP-GAAN VAN D18 STICHTING .DE DROEIR GEMIEN5CHAP" 

A G S N D A 	 f.200,-- per maand. Zij, die hiervoor 
19 - 26 jan.Tentoonstelling "Prenten vangenteresseerd zijn, kunnen zich vervoe- 

flU (Broeker Huis) 	 gen bij de eigenaar, de heer J.J.Splinter, 
23 jan.Prijsuitreiking en trekking verlo-: Schellingwouderdijk 331 te Amsterdam-

ting Pluimvee- en konijnenhouders-: Noord. 
vereniging (Concordia) 	 ==CONTPIBUTIEBETALING"HET GROENE KRUIS"=. 

21+ jan.Ledenvergadering IJsclub (Concor-: 
Het bestuur van de afdeling Broek in Wa-: 
terland van de Prov.Noordh.Vereniging 2 nirt.Receptie t.g.v. 40_jarlg bestaan 
Het Groene Kruis" verzoekt diegenen,die: SDOB (Concordia) 	 : 
een postgirorekening bezitten hun con- 

1?- 25 mei Jubileumfeest SDOB. 	 tributie over 1968 over te maken op 

	

1 J S C L U B === 	postgiro 1 3 7 9 9 6 t.n.v. "Het Groene: 
In de verwachting,dat dit winterseizoen Kruis" te Broek in Waterland.De contri-
nog wel eens meer ijs kan brengen,houdt butie bedraagt f.15,--  per gezin; zij die 
de IJsclub een ledenvergadering op 	reductie genieten betalen f.7,50. 
woensdag 21+ januari a.s. in café Concor- 	WIJKGEBOUW «GROENE KRUIS" 
• dia.Aanvang 8 uur. Alle leden worden 

Lange tijd heeft er stilte geheerst 
verwacht.Attentie:wie is in het bezit 	: 

rond het wijkgebouw van Het Groene 
van de loopbrug van de IJsclub?Inlich- Kruis".De laatste mededelingen zijn ge- 

: tingen hieromtrent s.v.p. verstrekken daan tijdens de najaarsledenvergadering.: aan de heer J.v.d.Snoek, tel.1+51+. 	: 	 t.. Daar er op deze vergadering slechts een 
==PRENTEN VAN NU=== 	 lid (van de 527 1) aanwezig was,lijkt 

Wij willen nog gaarne even ons bericht 	het ons goed enkele regels te wijden aa 
van vorige keer in Uw herinnering te- 	het gebouw, waaraan in ons dorp hoe 
rugroepen over de tentoonstelling "Pren langer hoe meer behoefte bestaat. De 
ten van Nu". Deze tentoonstelling 	van : stilte die geheerst heeft is niet, te 
grafisch werk wordt gehouden in het 	wijten aan het feit, dat het bestuur de 
Broeker Huis en is geopend op zaterdag plannen in de ijskast had geborgen.Verre 
20,maandag 22,dinsdag 231woensdag 21+ en van dat! Vele besprekingen zijn gehou- 
donderdag 25 januari aés. Telkens des 	den, voordat we wisten,wat er eigenlijk 
middags van 3 tot 5  uur en des avonds 	allemaal gedaan moest worden. En dat was'  
van +8 tot 	10.Toegang gratis. 	: niet weinig! Behalve dat de nodige ver- 

SUCCES VOOR PAULA 	 gunningen verkregen moesten worden, 
• . . 	 moest er ook voor de financien worden De gemeente Amsterdam heeft bij haar 	: 

gezorgd. Het bestuur heeft dan ook niet • jaarlijkse kunstaankopen ten behoeve 
van het Stedelijk Museum ook een schil- stilgezeten. Hoewel de zaak nog niet 

helemaal rond zit, kan toch gesteld wor-. derij aangekocht van onze plaatsgenote, 0 

den dat het op een oor na gevild is. mevr.Paula Nieuwenhuis-Thies. Wij willen 
• : Binnenkort kan met de aanbesteding wor-haar met dit succes gaarne gelukwensen. : 

den begonnen en als de weersomstandig- De aangekochte werken zijn tot enmet 	 ' • • 	
i 	: heden meezitten kan men in februari of ' februari a.s. te bezichtigen n museum,  

maart gaan bouwen. Althans dat hopen wij.: Fodor, Keizersgracht 609 te Amsterdam. 0  
== Wellicht liggen er nog voetangels en 

WOONRUIMTE === 	 : klemmen te wachten! Met dit al is het 
Op korte termijn komt gereed de ver- 	een urgente zaak, dat het bestuur de 
bouwing van het perceel Roomeinde 35. 	beschikking krijgt over de destijds toe- 
Deze woning, welke zeven kamers telt, 	gezegde f.10.000,--, om aan de eerste 
ziet het gemeentebestuur uiteraard het 	financile 'verplichtingen te kunnen vol- 
liefst bewoond door iemand uit de ge- 	doen.We begrijpen echter ook,dat na de 
meente zelf. De huur zal,volgens mede- 	feestmaanden het niet voor eenieder ge- 
deling van de eigenaar, gaan b 	 W.pen e...te...dat U, zo 



gauw als het enigszins mogelijk is het 	 BURGERLIJKE STAND 
geld overmaakt per giro of per bank. 	geboren: Elisabeth Johanna Hendrika,d.v. 
Hoe eerder we het geld hebben,hoe eer- 	B.Hopman en D.E.Hvan der Blom. 
der we kunnen beginnen! 	 ondertrouwd:Kees Leegwater,20 jaar en 

Laila Maria Chatfield, 18 jaar. 
Namens het bestuur van de afd. 	;getrouwd:Alfred Marinus Linzell,22 jaar 
Broek in Waterland, en Cornelia Boschma, 20 jaar. 

H.W.Eppenga,voorzitter. ==VERKOOPMIDDAG BEJAARDENSOCl2EIT== 
==GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA== 	Op woensdag 31 januari a.s. houdt de be- 

Onze Broeker &ïmnastiekvereniging is in jaardensociteit haar jaarlijkse verkoop-
korte tijd de kinderschoenen ontgroeid :middag.Er zijn weer vele mooie en nuttige 
en tijdens het laatste jaar in een 	zaken te koop,terwijl ook een aantal 
stormachtige ontwikkeling een blozende attracties aanwezig is.In het Broeker Hui;s, 
jongedame geworden. Met vreugde werd eeiVaflaf 14.00 uur.Zorgt,dat U er tijdig bij i 
ledenwinst van meer dan 50% genoteerd. her;! 
Het bestuur zag zich derhalve genood- ===ADVERTENTIES=== 
zaakt om in samenwerking met de dynarni- De 	 zoekt 
sche leider de Heer Oosterhuis, het les-.gegadigden voor de functie van secretaris-
programma te wijzigen in die zin,dat na penningmeester. 

toestemming van het gemeentebestuur be- Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij 
halve de bekende donderdag- en vrijdag-:de heer J,. I.M.van der Linde,Buitenweerer 
avond thans ook de maandagavond voor 	29 
lesuren beschikbaar kwam.Het nieuwe les-;  
rooster is aan de leden reeds bekend, 	 EER KEFF 

doch voor de ouders van de jeugdleden en 	 Laan 44 
ook voor eventuele nieuwe leden is het 	Voor rijwielen en bromfietsen 
nutt4het•-ge-wijzigde programma tever_ 
melden. 	 100% SERVICE 
DONDERDAG 
16.00 - 16.45 uur Kleuters tot 6 jaar 	 40 JAAR S.D.O.B. 
16.45 - 17.30 uur meisjes 6 tot 7 jaar Op 1 maart 1968 zal de voetbalvereniging 
17.30 - 18.15 uur meisjes 8 tot 9 jaar S.D.0.B. 40 jaar bestaan.Er is een com-
18.1 - 19.00  uur meisjes 10 tot 11 jaarj56j gevoÏmd,die tot taak heeft er voor 
19.00 - 19.45 uur meisjes 12 tot 16 jaar 	zorgen,dat dit heuglijke feit niet on- 
19.45 - 20.45 uur dames groep 1 	 opgemerkt voorbij zal gaan.Zo zal op za- 
20.45 - 21.45 uur dames groep II 	:terdag 2 maart a.s.in café-restaurant 
VRIJDAG 	 "C0JC0RDIAt' een receptie worden gehouden 

17,30 - 18.15 uur jongens 10 tot 11 jaar.' Ook zal een feestavond voor de leden en 
18.15 - 19.15 uur jongens 12 tot 16 jaardonateurs niet ontbreken.Deze feestavond; 
19.15 - 20.00 uur meisjes-selectiegroep zal gehouden worden op vrijdag 17 mei 1968. 
20.15 - 21.30 uur heren 	 Op deze feestavond zullen ondermeer optr- 

den Imca Marina,Fred Kaps,het Cocktail 
MAANDAG 	 Trio en vele.. andereneOp 1.t terrein aan 
17.15 - 18.00 uur jongens 6 tot 7 jaar het Nieuwland zal een feesttent verrijzen, 
18.00 - 18.45 uur jongens van 8 tot 9 jr.waarin diverse evenementen zullen plaats-
19.OQ - 20.00 uur meisjes_selectiegroep;jfl zoals b.v. een kindervoorstelling; 
van 20.00 uur af dames-selectiegroep 	op zaterdag 18 mei,terwijl voor de avond 
Uit dit nieuwe schema worden twee dinger een beatfeest op het programma staat.Ver-
duidel±jk; ten eerste het feit,dat door: der zal getracht worden op maandag 20, 

een verder doorgevoerde selectie naar 	dinsdag 21 en woensdag 22 mei een soort 

leeftijd het aantal leden per groep kan .hUi5hOUdbeurSte organiseren ,terwijl voor: 
worden opgevoerd en ten tweede dat gro- de resterende dagen van de week aan een 
tere aandacht wordt besteed sn de se- fancy-fair wordt gedacht, Het definitieve'  
lectieploegen meisjes en dames met het programma. zal te zijner tijd natuurlijk in 
doel om met ingang van dit nieuwe jaar dit blad woidn gêpubliceerd.De Jubileum: 
aan sportevenementen te gaan deelnemen, commissie heeft aan een en ander nog de 
Hoewel de groep oudere jongens nog niet handen vol ar hoopt dat dit programma 
als selectiegroep staat aangemerkt 	gerealiseerd kan worden,zodat over de 
zullen ook deze hun prestaties binnen- viering van het jubileum van S.D.0.B. 
kort met andere verenigingen meten.De 	nog lang zal worden nagpraat.De orga- 
eerste gelegenheid waarbij onze jongens nisatie zal het nodige kosten,maar zal 
naar buiten zullen treden is op 17 fe- hopelijk ook het nodige opbrengen (en-
bruari te Edam in een spring_wedstrijd..treegeldefl,verkoop consumpties e.dJVoor: 
Het spreekt vanzelf dat het bestuur met de financiering is een Jubileumfonds ge-: 
deze gunstige ontwikkeling zeer verheugStiCht.Elke bijdrage,hoe klein ook,is van: 
is doch tevens is men zich ook wl be- harte welkom.Zij die hieraan willen deel-: 
wust van de grote verantwoordelijkheid nemen kunnen hun gaven kwijt bij de penning- 
voor haar leden.Dit jaar zal dan ook 	meester,de heer Jb.Kouwenoord,Buitenweeren 
naar een verdere groei en vooral ook eeii23 te Broek in Vlaterland,Ook kunnen bij- 
hechtere band in de vereniging worden 	dragen gestort worden op postgiro 303478:, 

gestreefd,waarvan wij U uiteraard van 	t.n.vH.W.Eppenga.De Jubileumcommissie 
tijd tot tijd op de hoogte zullen brengen spreekt de hoop uit,dat het geboden pro-: 

HET BESTUUR 	 granima voor elk wat wils biedt 


